
 
 

Febeliec vertegenwoordigt de industriële energieverbruikers in België. Zij ijvert voor competitieve prijzen voor elektriciteit en 
aardgas voor industriële activiteiten in België, en voor een verbeterde bevoorradingszekerheid in energie. Febeliec telt als leden 7 
sectorfederaties (chemie en life sciences, glas, papierdeeg & papier, extractieve nijverheid, textiel en houtverwerking, baksteen, 
bouwmaterialen) en 28 bedrijven (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bekaert, 
Borealis, Covestro, Dow Belgium, Evonik Antwerpen, Glaxosmithkline, Ineos, Infrabel, Inovyn Belgium, Lanxess, NLMK Belgium, 

Nyrstar Belgium, Oleon, Praxair, Sol, Tessenderlo Group, Thy-Marcinelle, Total Petrochemicals & Refining, Umicore, Unilin, Vynova 
en Yara). Samen vertegenwoordigen zij ruim 80% van het industriële verbruik van elektriciteit en aardgas in België en zo’n 230.000 

industriële jobs. 
 

 
Concurrentiehandicap voor industriële elektriciteitsverbruikers houdt aan 

 
 
Brussel, 7 maart 2018 - Voor het zesde opeenvolgende jaar heeft Deloitte in opdracht van Febeliec de 
elektriciteitsprijzen voor industriële verbruikers in België vergeleken met die in onze buurlanden. En 
opnieuw blijkt dat onze industrie met een significante concurrentiehandicap is opgezadeld: ze betaalt in 
2018 tussen 10,5 en 34% méér voor elektriciteit dan het gemiddelde van de onderzochte landen. De 
oplossing is een energienorm en Febeliec vraagt dat de overheden hier nu eindelijk werk  van maken. 
 
 
Nog altijd blijft onze industrie geconfronteerd met hogere elektriciteitsprijzen in vergelijking met haar 
concurrenten in de buurlanden. De handicap schommelde de laatste jaren lichtjes, maar bleef 
onaanvaardbaar hoog. Voor 2018, en afhankelijk van afnamevolume en -profiel en gewest, toont de Deloitte-
studie een meerkost aan van 10,5 tot 34%. Voor de grootste verbruikers komt dit neer op een handicap van 
ettelijke miljoenen euro’s. De Belgische industrie in haar geheel moet voor haar stroom op die manier 
honderden miljoenen euro’s extra ophoesten ! Dit weegt zwaar op de  industriële ontwikkeling, de 
winstgevendheid en de tewerkstelling van onze bedrijven. 
 

 
 
“Energiekosten en bevoorradingszekerheid hebben een niet te onderschatten impact op de leefbaarheid van 
onze industriële activiteiten en op de kansen dat we nieuwe projecten en de bijhorende jobs naar onze sites 
kunnen halen”, stelt Peter Claes, Bestuurder Febeliec. “We roepen de regeringen van dit land ertoe op om 
snel werk te maken van een geloofwaardig en evenwichtig energiepact, dat naast klimaatdoelstellingen ook 
bevoorradingszekerheid en competitieve energieprijzen beoogt. Dit houdt in dat het pact transparantie geeft 
over de kosten en wie deze zal betalen, evenals gerichte maatregelen om de energie-intensieve industrie te 
beschermen”. 
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